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TÓM TẮT 
Tại Kon Tum, hàng năm Chi cục thú y vẫn tổ chức tiêm phòng vacxin Dịch tả lợn cho đàn lợn 

nhưng bệnh vẫn lẻ tẻ  xảy ra với triệu chứng lâm sàng không điển hình, khó chẩn đoán phát hiện. Phản 
ứng ELISA kiểm tra kháng thể dịch tả lợn (DTL) cho thấy, tình trạng miễn dịch chống bệnh DTL của đàn 
lợn trên địa bàn tỉnh Kon Tum rất đáng lo ngại. Tỷ lệ bảo hộ đàn lợn ở từng vùng nghiên cứu có sự 
khác nhau, vùng III cao nhất (30,0%); vùng II (20,0%); thấp nhất ở vùng I (15,0%). Khi nghiên cứu về đáp 
ứng miễn dịch đối với các lứa tuổi của đàn lợn đựơc nuôi tại đây cho thấy tỷ lệ bảo hộ đối với đực 
giống là 72,73%; ở đàn lợn nái giống thấp hơn (64,77%); ở đàn lợn thịt rất thấp (11,94%). Đáp ứng miễn 
dịch của đàn lợn giảm theo thời gian, tỷ lệ bảo hộ sau 21 ngày đạt 77,50%; sau 90 ngày đạt 77,39%; sau 
180 ngày chỉ còn 34,21%. Nguyên nhân làm phát sinh và lây lan bệnh DTL tại các địa phương nghiên 
cứu chủ yếu là nguồn dịch tại chỗ (46,15%); do lây từ huyện khác (9,40%) và từ tỉnh khác vào (11,11%). 
Ở mỗi vùng sinh thái, tỷ lệ lợn bị bệnh dịch tả có sự khác nhau: Cao nhất ở vùng I (3,60%); vùng II 
(1,41%); thấp nhất ở vùng III (1,32%). 

Từ khoá: Dịch tả lợn, đáp ứng miễn dịch, ELISA, Kon Tum, lợn.  

SUMMARY 
In Kon Tum provine, classic swine fever (CSF) vaccination has been  applied to pigs every year. 

However, the disease still occurs with untypical clinic signs.  Results of ELISA test to identify antibody 
of CSF showed that the situation of immunity against CSF on pig herds warranted consideration. The 
protection rate of immunity  in vaccinated pigs varried among the studied zones, the highest being in 
zone III (30.0%), followed by zone II (20.0%), and the lowest being in zone I (15.0%). The rate of 
protection was 72.73% 64.77%, and 11.94% for boars and sows and  porkers, respectively. There was a 
downward trend in immune response  over time: The rate of protection was 77.50%; 77.39% and 
34.21%, respectively after 21 days, 90 days, and 180 days of vaccination. The occurrence and the 
spread of CSF in this province were caused by  various reasons such as local reservoirs (46.15%); 
transmition from other districts (9.40%) and from other provinces (11.11%).  The incidence of CFS was 
different  among ecological zones, the highest  being in zone I (3.60%), followed by zone II (1.41%) and 
the lowest being in zone III (1.32%). 

Key words: Classic swine fever, ELISA, immune response, Kon Tum. 

1. §ÆT VÊN ®Ò 

Kon Tum lμ tØnh n»m ë phÝa B¾c T©y 
Nguyªn, gi¸p Lμo vμ Campuchia, ®Þa h×nh 
phøc t¹p víi 3 vïng sinh th¸i ®Æc thï. 
Vïng I (nói cao Ngäc Linh) chiÕm 65% 
diÖn tÝch tù nhiªn; vïng II, chuyÓn tiÕp tõ 
®Þa h×nh nói cao ®Õn thung lòng; vïng III, 

gåm thÞ x· Kon Tum, §¾c Hμ vμ Kon RÉy. 
53% d©n sè cña tØnh lμ ®ång bμo d©n téc Ýt 
ng−êi. Ch¨n nu«i lîn lμ nghÒ truyÒn thèng 
l©u ®êi cña bμ con n¬i ®©y, nh−ng chñ yÕu 
nu«i gièng lîn ®Þa ph−¬ng, ph−¬ng thøc 
ch¨n nu«i cßn l¹c hËu, th¶ r«ng. Hμng 
n¨m, Chi côc thó y vÉn tæ chøc tiªm phßng 
vacxin dÞch t¶ lîn (DTL) cho ®μn lîn 
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nh−ng bÖnh vÉn lÎ tÎ x¶y ra víi biÓu hiÖn 
l©m sμng kh«ng ®iÓn h×nh, khã chÈn ®o¸n 
ph¸t hiÖn. KÕt qu¶ t×m hiÓu t×nh h×nh 
tiªm phßng, t×nh tr¹ng miÔn dÞch sau tiªm 
phßng vacxin DTL, nguån gèc, nguyªn 
nh©n c¸c æ dÞch trong nghiªn cøu nμy ®Ó 
gãp phÇn lμm s¸ng tá t×nh h×nh bÖnh ë 
®μn lîn cña tØnh gióp c¬ quan qu¶n lý dÞch 
bÖnh cña ®Þa ph−¬ng ®−a ra nh÷ng biÖn 
ph¸p phßng chèng cã hiÖu qu¶. 

2. NGUY£N LIÖU, PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh t¹i Phßng 
nghiªn cøu cña c¬ quan thó y vïng IV (§μ 
N½ng). 

X¸c ®Þnh kh¸ng thÓ DTL trong huyÕt 
thanh cña lîn b»ng ph¶n øng Ab-ELISA 
c¹nh tranh. Bé kÝt Ceditest CSFV sö dông 
2 kh¸ng thÓ ®¬n dßng (MabS) ®Ó nhËn biÕt 
c¸c epitop kh¸c nhau cña kh¸ng nguyªn E2 
(Lipoprotein E2) n»m trªn líp vá cña virus. 
Trong ®ã kh¸ng thÓ ®¬n dßng thø nhÊt 
(Mab3) ®−îc g¾n lªn ®¸y cña lç ®Üa ph¶n 
øng 96 lç; kh¸ng thÓ ®¬n dßng thø 2 ®−îc 
g¾n men horseradish peroxidase vμ ®−îc 
dïng nh− lμ mét Conjugate. MÉu huyÕt 
thanh, conjugate, kh¸ng nguyªn chuÈn 
®−îc cho vμo lç cña ®Üa ph¶n øng vμ ñ Êm 
ë nhiÖt ®é phßng. Sau ®ã, ®Üa ®−îc röa ®Ó 
lo¹i bá nh÷ng chÊt kh«ng cÇn thiÕt b¸m 
vμo. C¬ chÊt ®−îc bæ sung vμo tÊt c¶ c¸c lç 
®Ó dõng qu¸ tr×nh ph¶n øng sinh mμu. 
NÕu c¶ 2 kh¸ng thÓ ®¬n dßng ®Òu b¸m vμo 
trªn kh¸ng nguyªn chuÈn th× ph¶n øng 
sinh mμu sÏ x¶y ra, cã nghÜa lμ trong 
huyÕt thanh kh«ng cã kh¸ng thÓ kh¸ng 
virus dÞch t¶ lîn (DTL). NÕu kh¸ng 
nguyªn chuÈn g¾n víi kh¸ng thÓ kh¸ng 
virus dÞch t¶ lîn cã trong huyÕt thanh th× 
conjugate sÏ kh«ng thÓ g¾n lªn kh¸ng 
nguyªn chuÈn. Do ®ã ph¶n øng sinh mμu 
sÏ kh«ng x¶y ra (ph¶n øng d−¬ng tÝnh) – 
tøc lμ trong huyÕt thanh chÈn ®o¸n cã 
kh¸ng thÓ kh¸ng virus dÞch t¶ lîn. Cã 4 
huyÕt thanh ®èi chøng ®−îc dïng trong bé 
kÝt Ceditest CSFV. HuyÕt thanh ®èi chøng 
d−¬ng 1(S1): ®èi chøng d−¬ng m¹nh víi 

virus DTL. Gi¸ trÞ OD cña S1 ®−îc dïng 
nh− lμ gi¸ trÞ blank vμ ®−îc dïng ®Ó tÝnh 
gi¸ trÞ OD thùc (corrected OD) cña tÊt c¶ 
c¸c lç kh¸c. §èi chøng d−¬ng 2 (S2): ®èi 
chøng d−¬ng yÕu víi virus DTL vμ lu«n 
thÓ hiÖn kÕt qu¶ d−¬ng tÝnh trong ph¶n 
øng (tû lÖ øc chÕ PI >50%). Tû lÖ øc chÕ 
cña ®èi chøng d−¬ng 3 (S3) ph¶i <50%; gi¸ 
trÞ OD cña ®èi chøng d−¬ng 4 (S4) ph¶i lμ 
gi¸ trÞ lín nhÊt trong mçi lÇn xÐt nghiÖm. 
§äc kÕt qu¶ b»ng m¸y ®o ELISA ë b−íc 
sãng 450nm. TÝnh c¸c chØ sè: 

Gi¸ trÞ OD thùc cña S2: ODS2 ®−îc 
hiÖu chØnh = ODS2 – ODS1. 

Gi¸ trÞ OD thùc cña S3: ODS3 ®−îc 
hiÖu chØnh= ODS3 – ODS1. 

Gi¸ trÞ OD thùc cña S4: ODS4 ®−îc 
hiÖu chØnh= ODS4 – ODS1. 

Gi¸ trÞ OD thùc cña mÉu huyÕt thanh 
chÈn ®o¸n: Corrected OD mÉu = OD mÉu 
– ODS1. 

Tû lÖ øc chÕ virus DTL cña kh¸ng thÓ 
cã trong mÉu huyÕt thanh:  

PI = 100 – (OD ®−îc hiÖu chØnh 
mÉu/ODS4 ®−îc hiÖu chØnh) x 100. 

NÕu PI ≥ 50%: ph¶n øng d−¬ng tÝnh 
(trong huyÕt thanh cã kh¸ng thÓ kh¸ng 
virus DTL). NÕu 30% ≤ PI < 50% ph¶n øng 
nghi ngê.  

NÕu PI < 30% ph¶n øng ©m tÝnh. 
X¸c ®Þnh nguyªn nh©n, nguån gèc c¸c 

æ dÞch:  Tæng hîp tõ c¸c th«ng tin trùc tiÕp 
®iÒu tra t¹i tõng æ dÞch vμ c¸c th«ng tin 
trong b¸o c¸o dÞch hμng th¸ng cña c¸c 
Tr¹m thó y vÒ Chi côc. 

Sè liÖu ®−îc xö lý b»ng ph−¬ng ph¸p 
thèng kª sinh häc theo Ng« Nh− Hßa (1981). 

3. KÕt qu¶ nghiªn cøu vμ th¶o 
    luËn 
3.1. T×nh h×nh tiªm phßng bÖnh DTL 
       t¹i KonTum 

KÕt qu¶ trong b¶ng 1 cho thÊy: T¹i vïng 
III tû lÖ lîn ®−îc tiªm phßng bÖnh DTL cao 
h¬n so víi ë c¸c huyÖn kh¸c trong tØnh, 
nh−ng còng chØ ®¹t 49,13%; cao nhÊt ë §¨k 
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Hμ còng chØ lμ 51,22%. T¹i vïng I (vïng nói 
cao), tû lÖ lîn ®−îc tiªm phßng qu¸ thÊp, tõ 
20,35% ®Õn 32,01%. §©y lμ mét trong nh÷ng 

nguyªn nh©n lμm cho tû lÖ lîn bÞ bÖnh DTL 
x¶y ra t¹i vïng nμy cao h¬n so víi c¸c vïng 
kh¸c, huyÖn kh¸c trong tØnh. 

B¶ng 1. KÕt qu¶ tiªm phßng DTL t¹i Kon Tum tõ 2004 - 2006 

Vùng địa lý Địa phương Tổng đàn (con) Số tiêm (con) Tỷ lệ  (%) 
TX.Kon Tum 106480 50.739 47,65 
H.Đăk Hà 81408 41.697 51,22 Vùng III 
H.Kon Rẫy 18071 8.759 48,47 

       Tổng hợp 205959 101.195 49,13 
H.Đăk Tô 51340 25.590 49,84 
H.Sa Thầy 34926 14.339 41,06 Vùng II 
H.Ngọc Hồi 28151 11.884 42,22 

       Tổng hợp 114417 51.813 45,28 
H.Konplông 21431 4.509 21,04 
H.Tu Mơ Rông 2652 849 32,01 Vùng I 
H.Đăk Glei 31088 6.327 20,35 

       Tổng hợp 55171 11.685 21,18 
                 Tổng hợp chung 375547 164.693 43,85 

    
3.2. KÕt qu¶ kiÓm tra t×nh tr¹ng miÔn 
       dÞch sau tiªm vacxin DTL cña ®μn 
       lîn t¹i Kon Tum 
3.2.1. KÕt qu¶ kiÓm tra kh¸ng thÓ DTL 
          trong huyÕt thanh cña lîn lÊy 
          t¹i c¸c ®iÓm giÕt mæ ë c¸c vïng 
          kh¸c nhau trong tØnh 

MÆc dï lîn giÕt thÞt cã nguån gèc tõ 
nh÷ng ®Þa ph−¬ng ®· triÓn khai tiªm 
phßng bÖnh dÞch t¶ lîn (DTL) ®Þnh kú 1 
n¨m 2 lÇn, nh−ng tû lÖ d−¬ng tÝnh vμ tû lÖ 
b¶o hé rÊt thÊp. 

 

B¶ng 2. KÕt qu¶ kiÓm tra kh¸ng thÓ kh¸ng virut DTL trong huyÕt thanh cña lîn 
lÊy t¹i c¸c ®iÓm giÕt mæ lîn ë c¸c vïng sinh th¸i  trong tØnh Kon Tum 

Vùng 
lấy mẫu 

Số mẫu 
xét nghiệm 

Số mẫu 
dương tính 

Tỷ lệ dương tính 
(%) 

Số mẫu 
bảo hộ 

Tỷ lệ bảo hộ 
(%) 

Vùng I 40 8 20,0 5 12,50 
Vùng II 40 10 25,0 6 15,00 
Vùng III 40 15 37.5 12 30,00 
Tổng hợp 120 33 27.5 23 19,17 
      

Tû lÖ d−¬ng tÝnh (lîn ®−îc tiªm phßng) 
ë vïng III cao nhÊt còng chØ ®¹t 37,50%; 
vïng II: 25,0%; thÊp nhÊt ë vïng I: 20,0%. 
XÐt vÒ tû lÖ b¶o hé, khi ngoμi m«i tr−êng cã 
virus DTL tÊn c«ng, tèi ®a 30% sè lîn ë 
vïng III; 15% ë vïng II vμ 12,5% ë vïng I, 
kh«ng bÞ bÖnh. Sè lîn  kh¸ lín cßn l¹i trong 
vïng sÏ kh«ng tr¸nh khái sù x©m nhËp cña 
virus DTL vμo c¬ thÓ vμ g©y bÖnh. 

KÕt qu¶ nμy t−¬ng ®−¬ng víi kÕt qu¶ 
cña Mai ThÕ Phong (2003) t¹i Qu¶ng TrÞ: 

d−¬ng tÝnh 3,45% vμ b¶o hé 22,5%. Theo 
NguyÔn TiÕn Dòng (2007): 20 – 30% sè lîn 
nu«i trong c¸c trang tr¹i cã hμm l−îng 
kh¸ng thÓ cao. Bïi Quang Anh (2001) cho 
biÕt tû lÖ b¶o hé lîn ë tuæi giÕt thÞt t¹i c¸c 
tØnh B¾c Trung Bé lμ 17,0%. Tû lÖ b¶o hé 
thÊp nh− thÕ, nÕu lîn ®−îc nu«i kÐo dμi 
thªm nh− ë vïng I th× nguy c¬ bÞ bÖnh DTL 
lμ khã tr¸nh khái. 

3.2.2. KÕt qu¶ kh¶o s¸t kh¸ng thÓ DTL ë 
          lîn xÐt theo ®èi t−îng nu«i (B¶ng 3) 
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B¶ng 3. KÕt qu¶ kh¶o s¸t kh¸ng thÓ kh¸ng virus DTL 
trong huyÕt thanh cña lîn xÐt theo ®èi t−îng nu«i 

Nhóm lợn Số mẫu 
kiểm tra 

Số mẫu 
dương tính 

Tỷ lệ dương tính 
(%) 

Số mẫu 
bảo hộ 

Tỷ lệ bảo hộ 
(%) 

Lợn đực giống 22 20 90,91 16 72,73 

Lợn nái 88 57 64,77 30 34,09 

Lợn thịt > 2 tháng 134 54 40,30 16 11,94 
Tổng hợp 244 131 53,69 62 25,41 

      

ChØ cã sè lîn ®ùc gièng cã tû lÖ mÉu 
huyÕt thanh d−¬ng tÝnh vμ tû lÖ b¶o hé 
kh¸ cao (90,91% vμ 72,73%). Tû lÖ b¶o hé 
®μn lîn n¸i rÊt thÊp (34,09%), lμ rÊt ®¸ng 
lo ng¹i. Bëi v×, nÕu nh÷ng lîn n¸i nμy bÞ 
bÖnh, virus dÞch t¶ lîn sÏ truyÒn cho bμo 
thai vμ/hoÆc cho ®μn con cña chóng sau 
khi ®Î ra. Nh÷ng lîn con mang mÇm bÖnh 
nμy l¹i trë thμnh nguån bÖnh, ph©n t¸n ®i 
c¸c vïng kh¸c khi chóng ®−îc b¸n lμm con 
gièng. 

§μn lîn nu«i thÞt (> 2 th¸ng tuæi), tû 
lÖ b¶o hé 11,94% lμ qu¸ thÊp, rÊt kh«ng an 
toμn, khi mÇm bÖnh hoÆc nguån bÖnh tõ 
n¬i kh¸c ®−a ®Õn, dÞch bÖnh x¶y ra lμ ch¾c 

ch¾n, nhÊt lμ ê vïng s©u, vïng xa, n¬i 
®ång bμo d©n téc sinh sèng. 

C¸c kÕt qu¶ nμy cña chóng t«i thÊp 
h¬n so víi kÕt qu¶ cña Mai ThÕ Phong 
(2003). Theo t¸c gi¶, tû lÖ b¶o hé ®μn lîn 
®ùc gièng lμ 85,71%; ®μn n¸i gièng: 57,36 
%; ®μn lîn thÞt: 28,97 %. Sù kh¸c nhau 
nμy cÇn ph¶i xÐt tíi khÝa c¹nh tû lÖ tiªm 
phßng vμ nh÷ng yÕu tè liªn quan ®Õn hiÖu 
qu¶ tiªm phßng cho ®μn lîn ë Kon Tum. 

3.2.3. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®¸p øng miÔn 
          dÞch cña lîn sau tiªm phßng 
          vacxin DTL t¹i c¸c thêi ®iÓm 21, 
          90 vμ 180 ngμy 

B¶ng 4. KÕt qu¶ kiÓm tra ®¸p øng miÔn dÞch cña lîn ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau 
sau khi tiªm phßng vacxin 

Kết quả Thời gian 
sau tiêm 
phòng 

Vùng 
lấy mẫu 

Số mẫu 
xét nghiệm Số mẫu 

(+) 
Tỷ lệ (+) 

(%) 
Số mẫu 
bảo hộ 

Tỷ lệ bảo hộ 
(%) 

Vùng I 40 37 92,50 30 75,00 
Vùng II 40 36 90,00 31 77,50 

 
21 ngày 

 Vùng III 40 37 92,50 32 80,00 
Tổng hợp 120 110 91,67 93 77,50 

Vùng I 37 30 81,08 28 75,68 
Vùng II 38 32 84,21 30 78,95 

 
90 ngày 

 Vùng III 40 35 87,50 31 77,50 
Tổng hợp 115 97 84,35 89 77,39 

Vùng I 20 9 45,00 7 35,00 
Vùng II 26 14 53,85 9 34,62 

 
180 ngày 

 Vùng III 30 16 53,33 10 33,33 
Tổng hợp 76 39 51,32 26 34,21 

      

§iÓm râ nhÊt tõ sè liÖu trong b¶ng 4 
lμ tû lÖ b¶o hé ®μn lîn ë c¶ 3 vïng gi¶m 
dÇn theo thêi gian vμ kh«ng cã sù chªnh 
lÖch gi÷a c¸c vïng (P >0,05). Sau tiªm 21 
ngμy, trung b×nh 77,50% sè lîn ®−îc b¶o 

hé; sau 3 th¸ng, 77,39%  vμ rÊt thÊp sau 6 
th¸ng (34,21%).  KÕt qu¶ nμy kh¼ng ®Þnh 
tû lÖ b¶o hé lîn ë tuæi giÕt thÞt (B¶ng 2) tõ 
12,5 - 30,0% lμ hoμn toμn kh¸ch quan, 
chÝnh x¸c. 
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Nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nμy, Bïi Quang 
Anh (2001) cho biÕt tû lÖ b¶o hé ®μn lîn 
sau tiªm phßng 21 ngμy lμ 84,66% sau 90 
lμ 78,88% vμ sau 180 ngμy: 35,15%. KÕt 
qu¶ cña Mai ThÕ Phong (2003) còng t−¬ng 
®−¬ng: 85,31%; 77,97% vμ 35,03%. 

Tõ nh÷ng kÕt qu¶ trªn cho thÊy, cßn 
rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i xem xÐt trong 
viÖc tiªm phßng vacxin DTL cho ®μn lîn 
kh«ng chØ ë Kon Tum mμ ë c¶ c¸c ®Þa 
ph−¬ng kh¸c. §ã lμ sù liªn quan gi÷a miÔn 
dÞch thô ®éng víi thêi ®iÓm sö dông mòi 
vacxin ®Çu tiªn cho lîn con; l−îng virus 
trong 1 liÒu vacxin; kü thuËt tiªm; thêi 
®iÓm tiªm nh¾c l¹i; lÞch tiªm phßng cho 
®μn lîn n¸i hËu bÞ, n¸i nu«i con; tû lÖ tiªm 
phßng cho ®μn lîn trong vïng vμ ®Æc biÖt 
lμ t×nh tr¹ng mang trïng virus DTL trong 
®μn. 

3.3. Nguyªn nh©n, nguån gèc æ DTL x¶y 
       ra t¹i Kon Tum 

KÕt qu¶ ®iÒu tra trùc tiÕp t¹i c¸c æ 
 

dÞch t¶ lîn cho thÊy ë mçi huyÖn, mçi vïng 
cã nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu, ®Æc thï. 
T¹i vïng II vμ vïng III, sè æ dÞch x¶y ra do 
nguyªn nh©n t¹i chç chiÕm phÇn lín: 
41,25% (33/80) vμ 75,0% (21/28), chung 
toμn tØnh 46,15%. Sau ®ã lμ nguyªn nh©n 
do mua thÞt lîn hoÆc lîn bÞ bÖnh tõ huyÖn 
kh¸c, tØnh kh¸c vÒ. Mét thùc tÕ lμ t×nh 
tr¹ng giÕt mæ, ph©n t¸n, viÖc kiÓm dÞch 
vËn chuyÓn lîn vμ kiÓm so¸t s¸t sinh 
kh«ng ®Õn n¬i ®Õn chèn nh− hiÖn nay ë 
Kon Tum th× bÖnh DTL nãi riªng vμ c¸c 
bÖnh truyÒn nhiÔm kh¸c tõ ngoμi ®−a vμo 
vμ ë ngay trong tØnh lμ kh«ng tr¸nh khái. 

T¹i Thõa Thiªn HuÕ, Bïi Quang Anh 
(2001) cho biÕt, 49,0% sè æ dÞch lμ do 
nguyªn nh©n t¹i chç, 46,0% lμ do l©y 
nhiÔm tõ lîn vËn chuyÓn tõ ngoμi vμo. 
Theo §μo Träng §¹t (1989), ë nh÷ng vïng 
ch¨n nu«i lîn gièng, nguån dÞch cã chÝnh 
ngay trong nh÷ng lîn n¸i, mÆc dï ®μn lîn 
nμy ®· ®−îc tiªm phßng. 

 

 

Tổng hợp Nguyên nhân 

Vùng sinh thái Số ổ 
dịch 

Số 
ốm (con) 

Tại 
chỗ 

Từ huyện 
khác 

Từ tỉnh 
khác 

Mua thịt 
lợn bệnh 

Số 
ốm trung bình/ổ 

dịch (con) 

K.Tum 47 1.535 17 - 2 28 32,66 

Đ.Hà 25 955 11 4 3 7 38,20 
Vùng 

III 
K.Rẫy 8 236 5 3 - - 29,50 

Tổng hợp 80 2.726 33 7 5 35 34,08 

Đ.Tô 12 723 9 2 - 1 60,25 

S.Thầy 9 519 8 1 - - 57,67 
Vùng 

II 
N.Hồi 7 370 4 - 3 - 52,86 

Tổng hợp 28 1.612 21 3 3 1 57,57 

K.Plông 4 869 - - 3 1 217,25 

T.Rông 1 50 - 1 - - 50,00 
Vùng 

I 
Đ.Lei 4 1.069 - - 2 2 267,30 

Tổng hợp 9 1.988 - 1 5 3 220,90 

Tổng hợp chung 117 
6.326 

 

54 

46,15% 

11 

9,4% 

13 

11,11% 

39 

33,33% 

54,07 

 

B¶ng 5. Sè æ dÞch vμ nguyªn nh©n c¸c æ dÞch ë c¸c vïng sinh th¸i 
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3.4. T×nh h×nh bÖnh DTL ë tõng vïng 
       sinh th¸i cña Kon Tum 

Tû lÖ lîn bÞ bÖnh ë c¸c huyÖn trong cïng 

mét vïng sinh th¸i kh«ng cã sù chªnh lÖch 
lín, dao ®éng tõ 1,17% - 1,44% (vïng III); 
1,31 – 1, 49% (vïng II). 

B¶ng 6. T×nh h×nh bÖnh DTL t¹i Kon Tum tõ 2004 - 2006 

Tổng hợp 
Vùng địa lý Địa phương 

Tổng đàn (con) Số ốm (con) Tỷ lệ (%) 
TX.Kon Tum 106480 1535 1,44 
H.Đăk Hà 81408 955 1,17 Vùng III 
H.Kon Rẫy 18071 236 1,31 

                   Tổng hợp 205959 2726 1,32 
H.Đăk Tô 51340 723 1,41 
H.Sa Thầy 34926 519 1,49 Vùng II 
H.Ngọc Hồi 28151 370 1,31 

                   Tổng hợp 114417 1612 1,41 
H.Konplông 21431 869 4,05 
H.Tu Mơ Rông 2652 50 1,89 Vùng I 
H.Đăk Glei 31088 1069 3,44 

                   Tổng hợp 55171 1988 3,60 
                  Tổng hợp chung 375547 6326 1,68 

    
Riªng vïng I, tû lÖ lîn bÞ dÞch t¶ cao h¬n 

(1,89% - 4,05%), ngoμi nguyªn nh©n do hiÖu 
qu¶ tiªm phßng cßn h¹n chÕ nh− ë 2 vïng 
trªn, cßn cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò kinh tÕ - 
x· héi. §ã lμ tr×nh ®é d©n trÝ, ý thøc phßng 
chèng dÞch, kh¶ n¨ng ¸p dông khoa häc, kü 
thuËt vμo thùc tÕ ch¨n nu«i cña bμ con d©n 
téc, ch¨n nu«i lîn th¶ r«ng, kh«ng ®Çu t− 
chuång tr¹i, con gièng, thøc ¨n. 

T×nh tr¹ng bÖnh DTL ë Kon Tum còng 
kh«ng kh¸c nhiÒu so víi ë c¸c tØnh miÒn 
Trung vμ Nam bé. KÕt qu¶ ®iÒu tra cña 
Bïi Quang Anh (2001) t¹i c¸c tØnh miÒn 
Trung tõ 1994 - 1998 lμ 2,40%; vμ cña Hå 
§×nh Chóc (2000) t¹i c¸c tØnh phÝa Nam lμ 
2,91%, ë c¸c tØnh miÒn Trung lμ 3,35%. 

4. KÕT LUËN 
T×nh tr¹ng miÔn dÞch chèng bÖnh DTL 

cña ®μn lîn trªn ®Þa bμn tØnh Kon Tum rÊt 
®¸ng lo ng¹i. Tû lÖ b¶o hé ®μn lîn ë vïng 
III cao nhÊt (30,0%); vïng II (20,0%); thÊp 
nhÊt ë vïng I (15,0%). Tû lÖ b¶o hé ®μn lîn 
®ùc gièng lμ 72,73%; ë ®μn lîn n¸i gièng 
thÊp h¬n (64,77%); ë ®μn lîn thÞt rÊt thÊp 
(11,94%). §¸p øng miÔn dÞch cña ®μn lîn 
gi¶m theo thêi gian: Tû lÖ b¶o hé sau 21 
ngμy: 77,50%; sau 90 ngμy: 77,39%; rÊt 
thÊp sau 180 ngμy: 34,21%. Nguån dÞch 
chñ yÕu lμ t¹i chç (46,15%) do l©y tõ 

huyÖn kh¸c (9,40%) vμ tõ tØnh kh¸c vμo 
(11,11%). Tû lÖ lîn bÞ bÖnh dÞch t¶ ë tõng 
vïng sinh th¸i cã sù kh¸c nhau: Cao nhÊt 
ë vïng I (3,60%); vïng II (1,41%); thÊp 
nhÊt ë vïng III (1,32%). 
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